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Začíná nám nový rok! S novým rokem bývají spojená různá předsevzetí. Odhodlání něco změnit
má na počátku roku většina z nás. Dalo by se říci, že novoroční předsevzetí jsou převážně pro ty,
kteří mají slabou vůli. Lidé s pevnou vůlí nečekají na nový rok, aby začali něco dělat jinak. V lednovém článku bychom Vás rádi pozvali do základní školy, kde si dali cíl dělat něco jinak už v roce
2009. Jak se jim to daří můžete posoudit sami návštěvou třebosické školy. Jaké akce se konají ve
Vaší blízkosti se dozvíte na webu MAS Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA ROVINĚ V TŘEBOSICÍCH
Co nestátní základní škola nabízí?
Velký důraz je kladen na spolupráci školy s rodiči. Metody a formy
výuky se opírají o nejmodernější výzkumy a trendy ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání začíná v Dětské
skupině. Ta následně navazuje na
základní vzdělávání pro I. i II. stupeň
ZŠ. Základní škola je postavena na
Montessori přístupu a dalších inovativních prvcích ve vzdělávání jako
Čtení a psaní ke kritickému myšlení,
Hejného matematiku, metodu Storyline. Demokratické principy jsou
používány ve výuce i v životě školy
– např. školní senát, děti si volí svou
práci, hlasují o důležitých rozhodnutích. Děti se ve škole učí sdílet společný prostor a hledají pravidla, která
jim pomáhají, aby bylo toto sdílení
pro všechny příjemné. Třídy jsou vybavené materiály, které děti vybízí
ke smysluplné práci. Děti si stanovují plány, jak dosáhnout svých cílů

v učivu. Samy sebe hodnotí, jak se jim
to daří a své plány přeformulovávají.
Slovní hodnocení je používáno ve
všech ročnících. Právo na celoživotní
učení mají všichni zaměstnanci školy. Po učitelích je požadován kromě
pedagogického vzdělání také kurz
„Respektovat a být respektován“.
O co základní škole jde?
Věří, že dokáží vychovávat zodpovědné plně kompetentní osobnosti,
které najdou uplatnění v rychle se

měnící společnosti. Věří i v děti, které
v běžném školním systému nemají
šanci uspět.
Kultura školy – jak fungují?
Nebojí se dělat chyby, přebírají za
ně zodpovědnost a hledají nové cesty. Jde jim o spolupráci s lidmi, kteří
v jejich způsobu vzdělávání vidí smysl. Rádi oslovují lidi z okolí, vstupují
s nimi do projektů a snaží se měnit
svět kolem sebe k lepšímu.
Škola je otevřená rodičům, studentům a dalším zájemcům. Aplikují
demokratický způsob vedení školy,
aby v ní bylo dobře i všem zaměstnancům.
Komunitní škola
Připravují akce zaměřené i na
dospělé např. semináře o stravování, dětské józe, komunikační terapii.
Cvičí jógu, pořádají farmářské trhy,
snaží se zušlechťovat zeleň.
Šťastné a úspěšné vkročení do
roku 2018 nejen třebosické škole
přeje tým MAS Železnohorský
region.

